Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
a) Általános iskola
Az általános iskolába történő felvétel eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
21- 23.§ tartalmazza.
Az iskolába történő felvételről a tankötelezettség keletkezésének szabályozása szerint kell
eljárni. (Köznevelési törvény 45. §, 50-51.§)
Felvétel az emelt óraszámú ének-zenei osztályba (ének-zene tagozat)
Ebbe az osztályba tankötelessé vált gyermek esetében az alkalmassági vizsgán megfelelt vagy
az óvodások dalversenyén helyezést elért gyermekeket vesszük fel.
A felkészülés megkönnyítéséhez a beiratkozást megelőző év szeptemberétől ingyenes iskolaelőkészítő („ének-zene-néptánc ovi”) foglalkozásokat indítunk, melyről az információkat a
helyben szokásos módon tesszük közzé.
Alkalmassági vizsga
- Az alkalmassági vizsga zenei képességmérés, amely szakmai szempontok szerint rangsorolja
a jelentkező gyermekek teljesítményét.
- Az általános iskolába jelentkezők számára zenei képességmérést tartunk. Felmérendő
területek: ritmusérzék, hallás, önálló éneklés.
- A képességmérés célja, hogy feltárja a tanuló zenei adottságait, amelyek alapot adnak az emelt
szintű követelmény teljesítéséhez.
- A zenei képességmérést a művészeti munkaközösség ének-zene szakos, e feladatra felkért
tagjai végzik.
- A felvételi elbírálás pontrendszer alapján történik.
Mindezen felül – alkalmasság alapján - fel lehet venni más iskola körzetében, illetve a környező
településeken lakó gyerekeket.
Azonos képesség (pontszámegyenlőség) esetén előnyt élveznek:
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
- sajátos nevelési igényű tanuló,
Különleges helyzetű tanuló:
- testvére az intézmény tanulója,
- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
További szabad férőhely és a jelentkezők pontszámegyenlősége esetén sorsolás dönt a tanulók
felvételéről. A sorsolás szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.
A felvételi kérelem elbírálásáról az igazgató határozattal dönt, mely tartalmazza az indoklást,
valamint a jogorvoslati lehetőséget.

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, illetve a
nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.
Felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel
Különbözeti vizsga
Iskolánk a tanuló átvételét az ének-zenei osztályba különbözeti vizsgához köti.
Ének-zene emelt szintű oktatási intézményből átjelentkező tanulóknak nem kell különbözeti
vizsgát tenni.
Felsőbb évfolyamokra az ének-zenei különbözeti vizsga eredményének, valamint a tanuló előző
tanulmányi eredményének illetve magatartás- és szorgalomjegyeinek figyelembevételével
veszünk át tanulót, ha a létszámhatárok megengedik.
Az átvételről az ének-zene tanárok véleményének kikérésével az igazgató dönt.
b) Művészeti iskola
Jelentkezni a "Jelentkezési lap" és a „Szülői nyilatkozat” kitöltésével lehet. A jelentkezési lapot
és a „Szülői nyilatkozatot” kiskorú tanuló esetén a szülő vagy gondviselő, illetve nagykorú
tanuló tölti ki, és írja alá.
Felvétel, átvétel
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. §-a alapján.
A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg úgy, hogy a beiratkozás időpontját
a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben
szokásos módon: az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező
képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű –
pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után
javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik
évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt.
Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési
lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú
művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra
meghatározott rendelkezései alapján.
A beiratkozás időpontja
Általános iskola: minden év április 1-április 30. között időpont, melyet a köznevelési hatóság
jelöl ki.
Művészeti iskola: Honlap/Különös közzétételi lista: A tanév helyi rendje

